


การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แผนกวิชา คหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2563 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายสาโรจน์   อนีฆาศรีนนท์ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคนิคการผูกจับจีบผ้า ของนักเรียน 
แผนกคหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) ระหว่างการเรียนแบบ
ร่วมมือกับการสอนแบบปกติ   

2 นางสาวลักษณา นุ่มเจริญ 
การพัฒนาทักษะการเขียนลวดลายด้วยสี วิชาการเขียนลวดลายด้วยสี นักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.3 สาขาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ วิชาการเขียนลวดลายด้วย
สี 

3 นางสาวรติกร นันทวิสิทธิ์ การแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา 

4 นายเอนก  มีอนันต์ 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามก าหนดเวลาของนักเรียน แผนกคหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการ
เรียนแบบปกติ 

รวม 4 คน 4 เร่ือง 
แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ  ภาคเรียนที่ 2/2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
1 นางพัชราภรณ์ เปล่งปล่ัง การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาเบเกอรี่ 
2 นางวิจิตรา สิงขรวัฒน ์ การแก้ปัญหาการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน 
3 นางสาวปวิตา อึ่งปั้น การพัฒนาสุขลักษณะการปฏิบัติงานในการเรียนวิชาอาหารญี่ปุ่น 

4 นางสาววิยะดา จินดานารี 
การปรับพฤติกรรมการไม่สวมชุดปฏิบัติการ (ชุดเชฟ) ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3/2 
แผนกอาหารและโภชนาการ รายวิชา เบเกอรี่เพื่อการค้า 

5 นางยุพิน พันพะมา การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงต่อเวลา 
รวม 5 คน 5 เร่ือง 

แผนกวิชา การประชุมจัดนิทรรศการภาคเรียนที่ 1 /2563 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชือ่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางกรชนก ภูเจริญ 
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที 1 สาขาวิชาการจัดประชุมและ
นิทรรศการ โดยใช้การเสริมแรงทางบวก 

รวม 1 คน 1 เร่ือง 
แผนกวิชา การโรงแรม ภาคเรียนที่ 2/2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางสาวลลิดา ธรรมรส 
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ       
ของนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1 ในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

2 นางสาวเจนจิรา สุ่มค า 
การพัฒนาศักยภาพการท าผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุม เรื่องหลักการ
ขายสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว 

รวม 2 คน 2  เรื่อง 
แผนกวิชา การออกแบบ ภาคเรียนที่ 2/2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายนิพนธ ์ ชิงชัย 
การเพิ่ มทักษะในการเขียนแบบด้วยการใช้ ส่ือประกอบการเรียนการสอน              
เรื่อง ภาพฉายในรายวิชา การเขียนแบบทัศนีย์วิทยา รหัสวิชา 20300 – 1006 
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แผนกวิชา การออกแบบ ภาคเรียนที่ 2/2563 

2 นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต 
การเรียนออนไลน์ Google classroom รหัสวิชา 2302-2119 วิชา การน าเสนองาน
ออกแบบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาออกแบบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

รวม 2 คน  2 เร่ือง 
แผนกวิชา วิจิตรศิลป์ ภาคเรียนที่ 2/2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางพรนภัส เทพพิพัฒน ์

การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนต่อกิจกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 
Google classroom ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์             
รหัสวิชา 2300 – 1001 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

2 นายนิวัตร  สมค า 
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือ การทดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Google form)         
ใน ร าย วิ ช าก าร ว าด เขี ยน ภาพคน เห มื อ น  รหั ส วิ ช า  20 30 0 -1 00 4            
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

รวม 2 คน 2 เร่ือง 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  ภาคเรียนที่ 2/2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายนิรันดร จันทร์รัศมี 

การเสริมสร้างพัฒนาการการใช้เครื่องมือในโปรแกรม  Adobe illustrator โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการใช้เครื่องมือ Pen tool, Direct Selection tool, Blend tool, Rectangular 
grid tool, Live paint  buckets ในรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน             
รหัสวิชา 20308-2002 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

2 นางสาวจุฬาวรรณ ดีเลิศ 
การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชากราฟิกวีดีทัศน์ รหัสวิชา 2308 – 2006         
โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์(Google Classroom) ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

3 นางสาวอัญชลี   พรหมบงค์ 
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือ การทดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Google form)  ในรายวิชา
การสร้ างส่ือดิ จิตอลรหัสวิชา 2301 - 9001 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/2          
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

4 นางสาวชลธิชา เชิดชู 
ความพึงพอใจในการใช้ส่ือ การทดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Google form) ในรายวิชา
การสร้างส่ือดิจิตอลรหัสวิชา 20308 - 2106 นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2/2         
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

5 นายชานนท์  ช่ืนนิรันดร ์
ผลการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
รายวิชากราฟิกแอนนิเมช่ันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

6 นายศุภกร ศรีพงษ์ 
ผลการแก้ปัญหาการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชา 20308-2108  การสร้าง
งานแอนิ เมช่ัน  2 มติ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

รวม 6 คน 6 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 



การเผยแพร่ผลงานวิจัยช้ันเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

แผนกวิชา การบัญชี  ภาคเรียนที่ 2/2563 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นางสาวอุบลวดี โล่สุวรรณ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดท าบัญชี (2201 - 2008)  
ด้วยวิธีการเรียนแบบความร่วมมือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 3 
สาขางานบัญชี 

2 นางสาวมาลินี วชิราภากร 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ       
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี 

3 นางสาวภรณ์ชนก บูรณะเรข 
ศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน ทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ปวช.2/3 สาขางานการบัญชี 

4 นางสาวอรุณี ขันทอง 
การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการเรียนกาสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 
วิชาการบัญชีต๋ัวเงิน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/1 การบัญชี 

5 นางปิยฉัตร พลเสน 
การแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ห้อง สบช.
2/1     แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

6 นางรวิกานต์ เมืองสุบาล 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการ
เรียนดีขึ้นของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3/3 สาขาการบัญชี 

 
7 

นางสาวสุวิมล ทองพลี 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีบริษัทจ ากัด เรื่อง การริบหุ้น        
ของนักเรียน ช้ันปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 

8 นางสาวปทุมวดี โสภาธร 
การแก้ปัญหาการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์  (Google Classroom)           
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับช้ันปีท่ี 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

9 นางสาวอัจฉรา มานะอริยกุล 
การค านวณต้นทุนของธุรกิจในงานอาชีพของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
ปีท่ี 2/3 สาขางานการบัญชี 

10 นางสาวฐณัฐฐา โกสินธุ 
ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน  ของนักเรียนระดับช้ัน ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปี ท่ี  1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา             
โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก 

11 นางสาวอาภาภรณ์ ทองดี 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้สอน          
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563      
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

รวม 11 คน 11 เร่ือง 

แผนกวิชา การเลขานุการ  ภาคเรียนที่ 2/2563 

1 นางพัชราภรณ์ พุกกะณะสุต 
การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาการเลขานุการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

2 นางณัฎฐา วันมูล ความคิดเห็นท่ีมีต่อวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 

3 นางสาวพัชรา ทองเหล่ือม 
การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียน ระดับช้ันปวช.2 แผนกวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

4 นางสาวอุทัยวรรณ อ่วมเกษม 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ระดับช้ันปวช.1 การเลขานุการ 

รวม 4 คน 4 เร่ือง 
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แผนกวิชา การตลาด  ภาคเรียนที่ 2 / 2563 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1 นายณัฐวุฒิ ผุยพรม 
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

2 นายธวัชชัย กนกโศภิต 
ศึกษาความ คิด เห็น ขอ งนั ก เ รี ยน ท่ีมี ต่อกิ จก ร รมการ เรี ยนการสอ น                
วิชาการโฆษณาของช้ันปวช.3/2 การตลาด 

3 นางสาวสวิดี   วัฒนะบุตร 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ covid – 
19 ของนักศึกระดับช้ัน ปวส.2/1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

4 นางปุณณสิริ เทียนชัยสุธารัตน์ 
ปัญหาความ ต้องการ เกี่ ยวกับการใ ช้อิ น เทอร์ เน็ตประกอบการเ รียน               
วิชา โครงการของนักเรียน ปวช.3/1 การตลาด  

5 นางสาวอัญรินทร ์ พรภัทร์กุลนันท์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานวิชาการขายตรง 

6 นางสาวรสจรินทร์ ชมจิตร 
การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของการเรียน    
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 ในรายวิชาการจัดแสดงสินค้า 

รวม 6 คน 6 เร่ือง 
แผนกวิชา โลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 2/2563 

1 นางอ าไพ ตุ่มทองค า 
การศึกษาพฤติกรรมกาน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3/1 แผนกวิชาการตลาด วิชา ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ทางการตลาด 

2 นางสาวชนิกา จารุวร 
การศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวินัย ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

รวม 2 คน 2 เร่ือง 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2/2563 

1 นายราชวัลลภ ล าพูน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยี    
จาวา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

2 นางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง 
การพัฒนาชุดการสอนวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ โดยจัดการเรียน
การสอนผ่านสมาร์ทโฟน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

3 นายกนก แก้วมณี 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ส่ือประสม 
ส าหรั บนัก ศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี ท่ี  3 ห้ อง  1       
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

4 นายอรรณพ เรืองยศจันทนา 
การปรับพฤติกรรมการเรียนใน ช้ันเรียนและการส่งงานของนัก เรียน         
ระดับช้ัน ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 นายบริหาร เหลืองก าเนิด การศึกษาพฤติกรรมการดูแลอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

6 นางสาวสุภาพรรณ มาลัย 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โดยการจัดการเรียน
การสอน ท่ีใช้เทคนิคการเรียนรู้ ร่วมกันแบบร่วมกันคิด ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7 นายปุณณรัตน์ ศรีจุลฮาต 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่าน (Google Classroom)          
ของผู้เรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2/2563 
ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

8 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภาพ บุญมี 
หลักการท าโครงการ การวางแผน การด า เนินงาน การแก้ไขปัญหา            
การประเมินผลโดยใช้ส่ือผสม ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ท่ี 3 ห้อง 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

9 นางสาวอัจฉรา ม่วงไทย 
การวางแผนการผลิตสินค้าและการจัดจ าหน่าง โดยใช้ส่ือประสมเบียร์เกม 
(Beer Game) ในวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกกิจดิจิทัล ของแผนกเทคโนโลยีดิจิทัล 
วิทยาลยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

10 นางสาวชมพูนุช   เนตรโรจน์ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา ท่ีเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพองค์การ รหัสวิชา 30001 -
1001 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ Online Learning กับรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบปกติ 

รวม 10 คน 10 เรื่อง 
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 

1 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมตตาจิตสกุล 
ศึกษาทัศนคติการไมส่งงานวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง– พูด ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 
1/1 การโรงแรม 

2 นางสาวค าปุ่น   ก าริสุ 
การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ และการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน           
โดยใช้ค าศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง 

3 นางพรพรรณ์ นึกงาม การศึกษาพฤติกรรมการน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ 

4 นายอธิวัตน ์ แน่นหนาวินนท์ 
เจตคติท่ีมีต่อตนเองด้านวินัย ในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1/1 การตลาด (MEP) 

5 นางหัตถพร  กฤตศุภฤกษ์ 
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานต่อวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงาน
ธุรกิจ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการเลขานุการ 

6 นางเมโลเจน พงษ์ประสิทธิ์ 
The Use of Technology in English Language Learning ระดับช้ัน ปวส.
1/2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

7 นายธงชัย ทองเสวก 
การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลตามทัศนะของ
นักเรียนช้ัน ปวช.1/1 แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

8 นางจิรดี ประยูรศิริ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นฐานของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิชาคณิตศาสตร์
และสถิติเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

9 นายอนันต์ ค าแก้ว 

ความพึงพอใจการเรียนของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ
งานอาชีพ ( 30000 – 1404 )ของนักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ปีท่ี 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

10 นางสมร แจ้งกูล 
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

11 นางวนิดา ซันเฮม 
การปรับพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก    
ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

12 นางสาวพิไลวรรณ   ชุมพร 

ผลของการใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาท่ีมี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ท่ี 1 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

13 นางสาวทัศนีย์ แก้วสมนึก 
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกการกล้าแสดงออกการมีจิตสาธารณะ 
โดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

14 นายเดชอุดม พาดี 
การปรับปรุ งพฤติกรรมการ เข้า เ รี ยนให้ตรง ต่อ เวลาของนั ก เรี ยน           
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ห้อง 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

15 นางสาวนิยดา ข าเหม 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ปวช.1/3 การตลาด ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม
เรียนรู้โดยใช้ส่ือวีดีโอในรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

16 นางสาวนุชสรา ทาประเสริฐ 
ความสามารถทางการคิดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
สาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ท่ีได้รับการสอน
ตามแนวความคิดของสเติร์นเบิร์ก 

17 นางสาวพนิดา น้อยพิทักษ์ 
การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสมของนักศึกษา โดยใช้วิธีการ
แสดงบทบาทสมมติ 

รวม 17 คน 17 เร่ือง 
จ านวนผลงานวิจัยช้ันเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2563 72 คน 72 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100.00 


